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Rea guo ta la bai ope ra ty viai
Ser ga mu mui ty mais ne ma žė jant 
ir Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri
jai ra gi nant im tis nea ti dė lio ti nų 
prie mo nių pro trū kiui, ku ris la
biau siai pa pli tęs Kau no ap skri
ty je, stab dy ti žai biš kai su rea ga vo 
Kau no mies to po lik li ni ka. Jos va
do vai ne tik pa si rū pi no ir už tik
ri no, kad ne pris tig tų skie pų nuo 
šios in fek ci nės li gos, bet ir į tu
ri mą diag nos ti kos sis te mą įdie
gė la bai ope ra ty vius krau jo ty
ri mus ty mų vi ru so an ti kū nams 
nu sta ty ti.

Lie tu vo je šiais me tais iki ba
lan džio 4 d. pa tvir tin ti 400 ty
mų at ve jų, iš jų pu sė, net 202, – 
Kau no mies te. Li ga diag no zuo ta 
86 vai kams ir 311 suau gu sių jų.

Tai ži no da mi kau nie čiai ima
si at sar gu mo prie mo nių. Vie na 
jų – iš siaiš kin ti, ar krau jy je yra 
pa kan ka mai an ti kū nų, ku rie sau
go nuo už si krė ti mo ty mų vi ru su. 
An ti kū nai su si da ro po skie pų ar
ba na tū ra liai, per si rgus šia li ga. 
Lie tu vo je vai kai pra dė ti skie py ti 
be ne prieš pu sę am žiaus, ta čiau 
ne prik lau so my bės me tais kei tė
si pri va lo mų skie pų ka len do rius 
ir for ma vo si nau ji po rei kiai bei 
su pra ti mas. Nuo 1964 iki 1988 
m. nuo ty mų bu vo skie pi ja ma tik 
kar tą. Prie di des nio pa ti ki mu
mo Eu ro pos ga min to jų vak ci nos 
ir pa kar to ti nio skie pi ji mo pe rei ta 
tik 1993iai siais. Per sirg tas vai
kys tė je li gas at si me na ne vi si, to
dėl nė ra tik ri, kad jų at spa ru mas 
ty mams su si for ma vęs.

At sa ky mai – po die nos
Ką da ry ti, iš kur su ži no ti, koks 
at spa ru mas šiai li gai? Į šį klau

si mą at sa ko krau jo ty ri mai. At
sa ky mo la bai rei kia vi siems 
suau gu sie siems, nes jie vai kiš
ko mis li go mis ser ga daug sun
kiau, komp li ka ci jų grės mė daug 
di des nė.

Tai ži no da mi Kau no mies to 
po lik li ni kos la bo ra to ri jos me
di kai sku biai įdie gė ty mų vi ru so 
an ti kū nų nu sta ty mo ty ri mus.

„Tu ri me pui kų vo kie čių ga
min to jo „Eu roim mun“ ana li za
to rių, jį pri tai kė me ir šiems ty
ri mams. At sa ky mai pa cien tams 
pas mus vie nin te lius mies te pa
tei kia mi jau ki tą die ną, kai ki tur 
ten ka lauk ti be ne de šimt die
nų“, – pa žan gią nau jo vę pri
sta to Kau no mies to po lik li ni
kos la bo ra to ri jos va do vė moks lų 
dak ta rė Ra mu nė Še pe tie nė.

Ji paaiš ki no, kad, nu sta tant 
ty mų vi ru so an ti kū nus, ti ria mi 
IgG ir IgM ti pai. Pas ta rie ji for
muo ja si pa te kus švie žiam ty
mų vi ru so už kra tui, o IgG ti po 
an ti kū nai ro do il ga lai kį, su si
for ma vu sį imu ni te tą, ku ris ga li 
at si ras ti ar ba per si rgus ty mais, 
ar ba po skie pų. Na tū ra lus imu
ni te tas, su si da ręs po li gos, ga
ran tuo ja di de lę an ti kū nų kon

cent ra ci ją ir ap sau gą nuo ty mų 
vi ru so vi sam gy ve ni mui.

„Po skie pų imu ni te tas ir gi 
įgy ja mas, bet jis nė ra il gaam
žis, il gai niui sen ka. Ap sau gos 
nuo ty mų truk mė pri klau so ir 
nuo vak ci nos, ir nuo jų do zės 
bei nuo in di vi dua lių or ga niz mo 
ypa ty bių“, – aiš ki na la bo ra to
ri nės me di ci nos gy dy to ja R.Še
pe tie nė.

Įdo mu tai, kad imu ni te tas ty
mams ne tgi stip rė ja, jei pa si
skie pi ju sį žmo gų puo la šios li gos 
vi ru sai, nes or ga niz me esan čios 
imu ni nės ląs te lės pri si me na ir 
ge ba at pa žin ti sve ti mus bal ty
mus. Jei su jais ne bu vo su si dur
ta anks čiau – imu ni nė sis te ma 
ne tu rė jo dar bo ir ne stip ri no sa
vo ka riuo me nės, tai gi, an ti kū nų 
ne pa dau gė jo.

Jei ga lė jo te už si krės ti
Bend ra vu siems su ser gan čiu 
ty mais ir gi ti ria mas krau jas dėl 
IgM ti po an ti kū nų kie kio. Jie 
pra de da for muo tis iš kar to nuo 
už si krė ti mo ir per dvi sa vai tes 
jų bū na daug, iš ma tuo ja ma la
bo ra to riš kai.

Jei IgM ti po an ti kū nų ap tin
ka ma kar tu su IgG an ti kū nais, 
va di na si, skie pi ji mas nuo ty mų 
jau ne ten ka pra smės, žmo gus 
per si rgęs leng ves ne ar sun kes
ne li gos for ma. Ver ta skie py tis 
ne vė liau kaip per 72 va lan das 
nuo me na mo už kra to.

„Ka dan gi ty mų vi ru sas plin ta 
oro la še li niu ke liu, kaip ir gri po, 
už si krės ti ga li ma bet kur: pre
ky bos cent re, vie ša ja me trans
por te, ma si nio su si bū ri mo vie
to se, to dėl ge riau at lik ti abu 
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Vie nas ty ri mas – daug at sa ky mų

Krau jo ty ri mai dėl ty mų an ti kū nų 
Kau no mies to po lik li ni ko je at lie
ka mi vi siems to pa gei dau jan tiems. 
Kai na – ma žiau sia iš vi sų mies to la
bo ra to ri jų.

At sa ky mas ga li bū ti iš siųs tas elekt
ro ni niu pa štu, jei pa cien tas to pa
gei dau ja ir prieš už si sa ky da mas 
ty ri mą pa ra šo pra šy mą, nu ro dy
da mas sa vo elekt ro ni nio pa što 
ad re są. To rei kia dėl as mens duo
me nų ap sau gos. To kiu pat bū du 
pa tei kia mi at sa ky mai ir or ga ni za
ci joms – la bai daug mies to įstai gų, 

bend ro vių va do vų pra šo at lik ti ty
ri mus vi sam ko lek ty vui.

Kau no mies to po lik li ni kos pa cien
tai, su si rū pi nę dėl ty mų, kar tu ren
ka si ir ki tus ty ri mus: dėl vi ta mi no 
D kie kio, tai la bai ak tua lu pa va sa rį, 
pa va sa ri nio nuo var gio, stre so.

Daug kam po žie mos trūks ta ener
gi jos. Iš to pa ties krau jo, paim to dėl 
ty mų, ga li ma įver tin ti bend rą or
ga niz mo būk lę, re zul ta tus pa cien
tams ga li pa ko men tuo ti ir pa kon
sul tuo ti la bo ra to ri jo je dir ban tys 
gy dy to jai.

Vals ty bės, ku rio se la bai pa pli tę ty mai

Ma da gas ka ras,  � va sa rio 24 d. duo
me ni mis, – dau giau nei 68 tūkst. at
ve jų nuo pro trū kio pra džios (2018 m. 
rug sė jo mėn.), iš jų 553 mir ti ni.

Len ki ja  � (va sa rio 24 d.) – apie 217 
ty mų at ve jų nuo me tų pra džios.

Ča das  � (va sa rio 24 d.) – dau giau 
nei 2 tūkst. ty mų at ve jų nuo me tų 
pra džios, iš jų 11 mir ti nų.

Fi li pi nai  � (va sa rio 28 d.) – apie 242 
pa tvir tin ti ir ma žiau siai 9 mir ti ni ty

mų at ve jai, iš vi so nuo me tų pra
džios už re gist ruo ti 12 736 ty mų at
ve jai, iš jų 25 mir ti ni.

Ja po ni ja  � (va sa rio 28 d.) – apie 
222 ty mų at ve jus nuo pro trū kio 
pra džios.

Uk rai na  � (va sa rio 28 d.) – apie 21 
355 ty mų at ve jus nuo me tų pra
džios, iš jų 8 mir ti ni.

JAV  � (va sa rio 28 d.) – apie 159 ty
mų at ve jus.
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Bi jo te ty mų? Iš si tir ki te krau ją
Kau no mies to po
lik li ni ka ne tik sa vo 
pa cien tams, bet ir 
vi siems pa gei dau
jan tiems per vie
ną die ną, kaip nie
kur ki tur, ga li nu
sta ty ti, ar jie at spa
rūs Kau ną ir Lie tu
vą už plū du siam ty
mų vi ru sui, bei ap
sau go ti nuo šios li
gos, jei ja ką tik už si
krė tė te.

krau jo ty ri mus ir be rei ka lo ne
pa ni kuo ti dėl sa vo svei ka tos“, – 
pa ta ria moks lų dak ta rė R.Še
pe tie nė ir pri me na, kad krau jo 
ty ri mų at sa ky mai ati duo da mi 
jau ki tą die ną ir pa cien tas grei
tai su ži no, koks jo imu ni te tas 
ty mų vi ru so an ti ge nui.

Svar bu pri si min ti, kad ge riau
sia ap sau gos nuo ty mų prie mo

nė, ne lau kiant už si krė ti mo, – 
skie pai, jei an ti kū nų kie kis 
krau jy je ne pa kan ka mas. Vai
kai skie pi ja mi pa gal nu sta ty tą 
ka len do rių, 15–16,5 mė ne sių ir 
6–7 me tų.

An ti kū nų kie kio reikš mė
Pas ta ruo ju me tu pa dau gė jo 
no rin čių iš si tir ti krau ją Kau no 
mies to po lik li ni ko je. Vie niems 
ran da mas pa kan ka mas an ti kū
nų prieš ty mų vi ru są kie kis, ki
tiems – per ma žas.

„Jei nu sta to ma, kad ti ria ma
me krau jy je IgG ti po an ti kū nų 
yra ma žiau kaip 200 mIU/ml, – 
imu ni te tas tik rai ne pa kan ka
mas. Bū na, kad jų per 5 tūkst. 
ar dar dau giau, apa ra tas net ne
sus kai čiuo ja, tai tie pa cien tai 
ga li bū ti ra mūs, jie ne tu rė tų su
si rgti ty mais“, – aiš ki na la bo ra
to ri jos va do vė R.Še pe tie nė.

Ty mai su grį žo, kai ki lo an ti
vak ci ni nis ju dė ji mas prieš skie
pus. Vi suo me nė nuo li gos ap
sau go ma, kai bū na pa si skie pi ję 
dau giau kaip 95 pro c. jos na rių.

„Išk reip tas po žiū ris į skie
pus, jų ig no ra vi mas pra žū tin
gas mums vi siems“, – pa brė žia 
R.Še pe tie nė.

Kol nė ra ži no mi ge ne ti niai 
veiks niai, le mian tys at spa ru mą 
vi ru sams, vi si tu ri sau go tis.

„Jei ži no tu me vi są sa vo ge ne
ti ką – kas ken kia, o kas ne, gal ir 
ne rei kė tų skie py tis. Da bar va
do vau ja ma si moks lo pri pa žin
tais bend rais imu ni te to dės niais 
ir tu ri me jų lai ky tis“, – moks lų 
dak ta rė R.Še pe tie nė pa brė žia, 
kad svei ka gy ven se na yra la bai 
ge rai, bet ty mų vi ru sų ji ne nai
ki na.

At sa ky mo la bai rei
kia vi siems suau gu
sie siems, nes jie vai
kiš ko mis li go mis 
ser ga daug sun kiau, 
komp li ka ci jų grės
mė daug di des nė.


